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LUNCHSALADE MET GEROOSTERDE 
GROENTEN 

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

 125 g gekookte groene 
linzen (mag ook uit een 
blikje) 

  6 kleine rauwe rode bietjes 
(of 2 voorgekookte) 

 2 pastinaken 
 1 aardappel 
 1 of 2 wortels 
  enkele takjes tijm (of 1/2 tl 

gedroogd)  
 1 laurierblaadje 
 zout en peper 
 1 krop baby romaine sla  
 1 sinaasappel of 2 

mandarijntjes 
 2-3 el mosterd-

honingdressing (klik hier 
voor het recept) 

 ca. 100 g feta  

OOK NODIG 

 bakplaat 
 bakpapier 

 

 

 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 60 minuten 
Bereiden: 10  minuten 

 

Verwarm de oven voor op 200 oC hetelucht (220 oC boven- en 
onderwarmte). 
Bekleed een bakplaat met een vel bakpapier. 

Schil de bietjes, snijd ze in kwarten en verdeel over de bakplaat. 
Besprenkel de bieten met olijfolie en rooster in het midden van de oven 
ongeveer 1 uur. 

Was de linzen en laat ze 30 minuten weken in koud water.  

Schil de wortels en pastinaak, halveer ze in de lengte en snijd elke helft in 
2 of 3 parten. Hussel met een scheut olijfolie en voeg toe aan de bietjes. 
De groenten hebben ongeveer 45 minuten nodig om te garen. 

Schil de aardappel en snijd ook deze in parten. Maak de rode ui schoon, 
verwijder de droge schil, maar laat de wortelaanzet er aan zitten. Snijd in 
partjes.  

Haal de bakplaat even uit de oven. Voeg aardappel en ui toe. Verdeel de 
tijm er over (bewaar 1 takje voor de linzen) en breng op smaak met wat 
zout. Schep alles goed om zodat ook aardappel en ui met een laagje olie 
bedekt worden. 

Zet de bakplaat terug in de oven en laat nog ongeveer 30 minuten bakken 
tot alle groenten gaar zijn. Controleer dit door er even met een mesje in 
te prikken. Zet de oven uit en open de ovendeur een stukje en laat de 
groenten afkoelen tot lauwwarm. 

Kook intussen de linzen met zout, het laurierblaadje en enkele takjes tijm, 
zachtjes gaar in 30 minuten. Zet het vuur niet te hoog, want dan koken ze 
stuk. Giet de linzen af in een zeef en laat afkoelen tot lauwwarm. 

Meng de geroosterde groenten voorzichtig met de linzen in een kom en 
schep de dressing er door.  

Pluk de blaadjes van de sla en verdeel deze over een grote schaal of over  
2 borden. Schil de sinaasappel of mandarijn en snijd in plakjes. Verdeel de 
groenten over de sla en leg de plakjes mandarijn ertussen. Garneer met 
de feta. 

 


